
Все повече у нас се увеличава броят на хората, 
които карат мотоциклети. И това е положи-
телна и трайна тенденция. 

Това бе причината в края на 2009 г. на медийния па-
зар да се появи списание Moto Club. Още след първия 
и втория брой се убедихме колко голям е интере-
сът към темата, а читателите ни ставаха все по-
вече. Причината бе, че списание Moto Club е месечно 
издание, насочено към интересите и вкусовете 
на мотоциклетистите, независимо дали те упра-
вляват бърз и мощен шосеен мотоциклет, тежък 
турер, боботещ чопър, кална кросарка, ендуро или 
ATV, а също и за тези, които са възседнали мно-
гобройните скутери в града.За над четири години 

на пазара до края на 2013 г. изданието си спечели 
огромна популярност сред мотоциклетистите.
Moto Club е с разнообразна тематика, но изця-
ло свързана с мотоциклетите. Стремим се да 
има материали, които да се харесат на различни 
хора. Това са премиерите на нови модели; те-
стове на мотоциклети, които са на нашия па-
зар; качествена екипировка и аксесоари; как да се 
поддържа машината; историята на даден модел, 
марка или личност; пътепис как да стигнем до 
най-красивите места у нас и по света. Разказ-
ваме за мото съборите у нас или в близките до 
България държави, за мото клубовете в страна-
та, има актуална информация за рок и метъл му-

зика. Има материали и за феновете на ATV-ата, 
моторните шейни през зимата и водните дже-
тове през лятото.
Специално внимание е отделено на мотоцик-
летния спорт – мотосъстезаниятау нас, пред-
ставянето на нашите пилоти в чужбина, ин-
формации и коментари за Мото GP, световните 
шампионати на супербайк, мотокрос, трайъл, 
ендуро или маратонски ралита.
Moto Club излиза веднъж месечно в тираж от 5000 
броя и се разпространява в цялата страна, включи-
телно и по големите вериги бензиностанции. Пъл-
на версия в електронен формат е наличен в сайта 
www.e-spisanie.com. 
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ФОРМАТ 
Цяла страница 650 EUR
Цяла страница до съдържанието 780 EUR
1/2 стр. 350 EUR
1/3 стр.  240 EUR
1/4 cmp. 180 EUR

ФОЛИО 
Фолио (две цели страници) 950 EUR
Водещо фолио (2 корица и първа страница) 1350 EUR
Затварящо фолио (3-та корица и последна страница) 1000 EUR

КОРИЦИ 
Разгъвка под 1-ва корица 1900 EUR
2-pa корица 850 EUR
3-рa корица 750 EUR
4-рa корица 1050 EUR
Вътрешна корица (вложка)* 1350 EUR
* В цената не е включена цената за изработката на вложката

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 
Рекламни вложки 450 EUR
Лого на плакат - двустранно 400 EUR
Брандиране на рубрики *ПО ДОГОВАРЯНЕ
PR публикация + 20%
Цена на кв. см (мин. 50 кв. см.) 2 EUR

УТЕЖНЕНИЯ 
За фиксирана страница +20%
За дясна страница +15 %

ОТСТЪПКИ ЗА ОБЕМ* 
Haд 3 публикации 5%
Haд 5 публикации 8%
Haд 7 публикации 10 %
Haд 10 публикации 12 %
Haд 13 публикации 15 %

*При определяне на отстъпките се отчитат
и заявените рекламни публикации в списание ClubS1

В цените не е начислен ДДС
Плащането се извършва в лева, изчислен по фиксинга на БНБ

РЕКЛАМНИТЕ КАРЕТА
СЕ ПРИЕМАТ НА ФАЙЛ:
Формат: TIF или EPS
Резолюция: не по-малко от 300 dpi
Цветови профил: CMYK
Формат на изданието: 215 x 285 мм
Допуск за обрязване 5 мм

ЦЯЛА СТРАНИЦА
ОБРЯЗАН ФОРМАТ: 215X285
НЕОБРЯЗАН ФОРМАТ: 220X295

ФОЛИО
ОБРЯЗАН ФОРМАТ: 430X285
НЕОБРЯЗАН ФОРМАТ: 440X295

1/3 ХОРИЗОНТАЛНА
ОБРЯЗАН ФОРМАТ: 215 X 94 
НЕОБРЯЗАН ФОРМАТ: 215 X 99

1/2 ВЕРТИКАЛНА
ОБРЯЗАН ФОРМАТ: 107,5 X 285
НЕОБРЯЗАН ФОРМАТ: 112,5 X 295

1/4 ВЕРТИКАЛНА

ОБРЯЗАН ФОРМАТ: 107,5 X 142,5
НЕОБРЯЗАН ФОРМАТ: 112,5 X 147,5

1/2 ХОРИЗОНТАЛНА
ОБРЯЗАН ФОРМАТ: 215 X 143
НЕОБРЯЗАН ФОРМАТ: 220 X 148

1/4 ХОРИЗОНТАЛНА

ОБРЯЗАН ФОРМАТ: 215 X 71 
НЕОБРЯЗАН ФОРМАТ: 220 X 76
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